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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sepakbola adalah olahraga yang membutuhkan keterampilan performa 

taktik, teknik, dan fisik (Modric, et al., 2021: 336). Sepakbola pada hakekatnya 

merupakan penampilan gerakan yang terdiri dari unsur gerak yang terkoordinir 

dengan baik, dalam hal ini sangat tergantung pada kemampuan seorang pemain 

untuk memperhitungkan dan membina kondisi fisiknya melalui gerakan dasar dari 

proses gerak seorang pemain sepakbola. Permainan sepakbola termasuk jenis 

permainan yang memiliki gerakan yang kompleks. Artinya gerakannya terdiri atas 

unsur gerak yang terkoordinir dengan rapi, sehingga dapat dimainkan dengan baik. 

Agar dapat bermain dengan efektifdan efesien maka diperlukan teknik gerakan 

yang sempurna. Dengan teknik gerakan yang sempurna tersebut dapat 

menimbulkan efisiensi bermain. Untuk dapat mencapai penguasaan teknik-teknik 

dasar bermain sepakbola, pemain harus melakukan dengan prinsip-prinsip gerakan 

teknik yang benar, cermat, sistematik yang dilakukan berulang-ulang terus menerus 

dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan kerjasama yang baik antara sekumpulan 

syaraf otot untuk pembentukan gerakan yang harmonis, sehingga menghasilkan 

otomatisasi gerakan. Untuk dapat mencapai gerakan yang otomatis harus dimulai 

sejak usia muda. 

Penguasaan keterampilan gerak yang baik dapat diperoleh melalui usaha 

pengkajian dalam bidang biomekanika olahraga sebagai modal pembelajaran gerak 

serta faktor-faktor yang menunjang pada cabang olahraga yang 

bersangkutan.Biomekanika olahraga merupakan suatu metode dimana tindakan 

sangat cepat terjadi dalam olahraga dapat direkam dan dianalisis secara rinci. 

Biomekanika olahraga merepresentasikan ilmu pengetahuan yang memberikan 

penilaian kuantitatif dan kualitatif pada performa olahraga, terutama kinematika 

dan kinetika gerakan olahraga (Taborri, 2020: 2).Pada permainan sepakbola, teknik 

menendang adalah teknik yang penting untuk manipulasi bola yang terampil selama 

operan dan tembakan. Pengukuran kuantitatif dan analisis teknik menendang 
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diperlukan untuk belajar dan memperoleh teknik yang efektif. Saat mempersiapkan 

tindakan menendang, pemain harus menempatkan dirinya untuk mendukung 

percepatan maksimum segmen tubuh yang terlibat menendang, dengan demikian 

dapat menjamin tembakan yang kuat dan menjaga keseimbangan tubuh. Ini 

menyiratkan kemiringan tubuh yang memadai dibandingkan dengan menahan 

beban anggota badan dimana kaki harus sejajar dengan bola dan pada jarak yang 

sesuai. Terjadi benturan dengan bola selama fase ayunan kaki menendang melalui 

serangkaian rotasi yang tepat pada gerakan. Gerakan ini bertujuan untuk 

menghasilkan kinematika rantai segmen tubuh dan kecepatan sudut yang tinggi. 

Selama gerakan menendang, kaki berputar baik secara melintang dan sumbu 

vertikal tubuh.  

Studi kinematik gerakan menendang menggambarkan variasi sudut dan 

kecepatan dari 3 sendi anggota gerakan yang paling terlibat yaitu pinggul, lutut, dan 

ankle. Dengan demikian telah diamati bahwa dalam menendang, anggota badan 

terlibat selama gerakan back swing, hiperekstensi pinggul, fleksi lutut, dan fleksi 

ankle. Selama fase wind up, pinggul tertekuk sementara lutut mengurangi fleksi. 

Jadi pada saat tumbukan dengan bola terjadi fleksi pinggul, fleksi lutut, dan fleksi 

ankle. Pada fase ini, pergelangan kaki berada pada posisi tetap sehingga kaki 

membentuk satu kesatuan untuk memungkinkan kontak yang efektif dan menjamin 

kecepatan pelepasan bola. Shooting adalah cara yang paling umum untuk mencetak 

gol. Kecepatan dan akurasi bola maksimal menjadi variabel yang paling penting 

terkait dengan shooting sepakbola (Martı´nez, et al., 2020: 1). Saat menembak ke 

gawang, pemain sering memaksimalkan kecepatan dan akurasi bola untuk 

mengurangi waktu reaksi penjaga gawang.  

Pada sepakbola, tendangan terdiri dari inside kick, instep kick, front kick, 

dan outside kick (Vergonis, et al., 2019: 189). Beberapa jenis tendangan yang dapat 

dilakukan untuk shooting adalah inside dan instep kick. Menendang adalah 

keterampilan yang paling banyak dipelajari dalam sepakbola, meskipun ada banyak 

variasi keterampilan berdasakan kecepatan, posisi bola, dan maksud tendangan. 

Tendangan yang menghasilkan kecepatan maksimum adalah instep kick. Pada 

dasarnya ini sesuai dengan tendangan penalty dalam sepakbola, dimana instep kick 
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menghasilkan kecepatan maksimum dalam tendangan. Instep kick sepakbola adalah 

salah satu praktik tendangan yang digunakan untuk menghasilkan kecepatan bola 

yang lebih cepat daripada teknik tendangan lainnya (Pratap, et al., 2021: 6382). Hal 

ini karena saat kontak dengan bola, kaki memberikan permukaan yang jauh lebih 

baik untuk benturan. Selain itu dijelaskan bahwa sisi kaki yang lebih datar 

memungkinkan lebih akurat penempatan bola sehingga menghasilkan kecepatan 

bola yang tinggi. Sedangkan inside kick menghasilkan akurasi yang lebih baik 

dandilaporkan sebagai tendangan yang menampilkan spin yang lebih tinggi. 

Ketepatan dari pemain yang menendang bola sangat penting, karena pemain 

biasanya menggunakan kaki bagian dalamnya untuk melakukan shooting (Rodenas, 

et al., 2020: 778). 

Teknik menendang yang baik adalah keterampilan dasar dari setiap pemain 

sepakbola. Oleh karena itu aspek dasar menendang perlu diajarkan sejak dini. 

Pelatihan untuk pemain mencakup keterampilan dan latihan untuk semua jenis 

tendangan termasuk inside dan instep kick. Jika shooting menggunakan inside dan 

instep kick menampilkan karakteristik kinematik yang berbeda maka hal ini 

menunjukan bahwa setiap tendangan membutuhkan otot dan sendi yang berbeda. 

Prestasi sepakbola disamping harus memiliki kemampuan fisik yang optimal, juga 

harus meningkatkan performa yang artinya meningkatkan efektivitas gerak dalam 

mengkoordinasikan gerakan. Gerak yang efektif melibatkan faktor anatomi, 

kapasitas fisiologi, keterampilan neuromuscular dan kemampuan 

psikologis/kognitif. Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-

elemen yang saling berkaitan dan terhubung satu sama lain, melalui sendi-sendi dan 

jaringan otot yang ada. Prinsip-prinsip biomekanika digunakan untuk menyatakan 

tegangan mekanik pada tubuh dan gaya yang diperlukan untuk membagi tegangan-

tegangan tersebut. Melalui analisis biomekanika gerakan shooting, dapat membantu 

pelatih dalam menyiapkan program latihan untuk atlet sepakbola. Latihan dengan 

berpedoman dengan analisis biomekanika bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dalam gerakanshooting agar menghasilkan tendangan yang cepat, keras, dan akurat, 

selain itu juga agar gerakan-gerakan yang semula sulit untuk dilakukan menjadi 

semakin mudah dan terjadi otomatisasi gerak dalam pelaksanaannya. Hal ini karena 
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dalam bidang olahraga, biomekanika dapat digunakan untuk mengevaluasi gerakan 

yang dilakukan atlet, sehingga atlet dapat memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuannya serta mengetahui titik kelemahan.  

Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis 

memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, sebagai 

berikut: 

1. Perlunya analisis biomekanika shooting menggunakan inside dan instep kick 

pada pemain sepakbola.  

2. Sejauh mana peranan analisis biomekanika yang diterapkan dalam 

meningkatkan teknik gerakan shooting sepakbola untuk menghasilkan shooting 

akurat.  

3. Analisis biomekanika dapat digunakan sebagai informasi tentang rangkaian 

gerakan untuk mendesain latihan yang tepat.  

Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus sesuai tujuan penelitian, 

maka permasalahan harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Analisis biomekanika gerakan shooting pada pemain sepakbola menggunakan 

inside dan instep kick.  

2. Analisis perbedaan biomekanika gerakan shooting yang meliputi ketepatan, 

sudut fleksi lutut kaki tendangan backswing, sudut ekstensi lutut kaki tumpuan, 

sudut panggul frontswing, sudut ekstensi lutut kaki tendangan frontswing, 

kecepatan anguler frontswing, percepatan anguler frontswing, kecepatan bola 

setelah tumbukan, sudut kemiringan kaki tendangan, jarak kaki tumpuan dengan 

bola, sudut kemiringan kaki tumpuan, sudut kemiringan panggul, sudut 

kemiringan bahu, momentum bola, gaya sentuh, impuls, power, usaha, sudut 

panggul follow through, kecepatan anguler follow through, perlambatan follow 
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through, energi kinetik bola bergerak, ketinggian bola, energi potensial bola 

bergerak, dan energi mekanik bola bergerak.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dapat diketahui sebagai berikut: 

“Adakah perbedaan biomekanika shooting menggunakan inside dan instep kick 

pada pemain sepakbola?”. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan biomekanika 

shooting menggunakan inside dan instep kick pada pemain sepakbola.  

 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan dalam analisa 

biomekanika gerakan tendangan khususnya shooting sepakbola.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan 

baru mengenai perbedaan biomekanika shooting sepakbola menggunakan 

inside dan instep kick.  

b. Bagi para pelatih 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi 

latihan teknik pada permainan sepakbola. 

c. Bagi atlet  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk mempelajari teknik 

dasar tendangan sepakbola dan melatih shooting menggunakan inside dan 

instep kick secara maksimal. 
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